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ஏழு சபைகள்
பைர்கமு – உலகத்துடன் சமரசம் பசய்த சபை
பைர்கமு சபையின் தூதனுக்கு நீ
எழுதவேண்டியது என்னபேனில்: இருபுறமும் கருக்குள்ள
ைட்டயத்பத உபடயேர் பசொல்லுகிறதொேது; 13. உன்
கிரிபயகபளயும்,
சொத்தொனுபடய
சிங்கொசனமிருக்கிற
இடத்தில் நீ குடியிருக்கிறபதயும் நீ என் நொமத்பதப்
ைற்றிக்பகொண்டிருக்கிறபதயும், சொத்தொன் குடிபகொண்டிருக்கிற
இடத்திவல உங்களுக்குள்வள எனக்கு உண்பமயுள்ள
சொட்சியொன அந்திப்ைொ என்ைேன் பகொல்லப்ைட்ட நொட்களிலும்
என்பனப் ைற்றும் விசுேொசத்பத நீ மறுதலியொமலிருந்தபதயும்
அறிந்திருக்கிவறன். 14. ஆகிலும், சில கொரியங்கபளக்குறித்து
உன்வைரில் எனக்குக் குபற உண்டு; விக்கிரகங்களுக்குப்
ைபடத்தபேகபளப்
புசிப்ைதற்கும்
வேசித்தனம்
ைண்ணுேதற்கும் ஏதுேொன இடறபல இஸ்ரவேல் புத்திரர்
முன்ைொகப் வைொடும்ைடி ைொலொக் என்ைேனுக்குப் வைொதபன
பசய்த பிவலயொமுபடய வைொதகத்பதக் பகக்பகொள்ளுகிற
ேர்கள் உன்னிடத்திலுண்டு. 15. அப்ைடிவய நிக்பகொலொய்
மதஸ்தருபடய வைொதகத்பதக் பகக்பகொள்ளுகிறேர்களும்
உன்னிடத்திலுண்டு; அபத நொன் பேறுக்கிவறன். 16. நீ
மனந்திரும்பு, இல்லொவிட்டொல் நொன் சீக்கிரமொய் உன்னிடத்தில்
ேந்து, என் ேொயின் ைட்டயத்தொல் அேர்கவளொவட
யுத்தம்ைண்ணுவேன். 17. ஆவியொனேர் சபைகளுக்குச்
பசொல்லுகிறபதக் கொதுள்ளேன் வகட்கக்கடேன்; பெயங்
பகொள்ளுகிறேனுக்கு நொன் மபறேொன மன்னொபேப்
புசிக்கக்பகொடுத்து,
அேனுக்கு
பேண்பமயொன
வெளி
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குறிக்கல்பலயும், அந்தக் கல்லின்வமல் எழுதப்ைட்டதும்
அபதப்
பைறுகிறேவனயன்றி
வேபறொருேனும்
அறியக்கூடொததுமொகிய புதிய நொமத்பதயும் பகொடுப்வைன்
என்பறழுது.

பைர்கமு :
நவீன துருக்கியின் ஆசியா மைனரில் எபேசசுக்கு வடக்பே
சுைார் 100 மைல் த ாமைவில் தேர்ேமு இருந் து.
சிமிர்னா எபேசுக்கு வடக்பே சுைார் 35 மைல் த ாமைவில்
இருந் து, பைலும் இது 60 மைல்ேள். எனபவ, ோல் ோம ,
எபேசசு மு ல் சிமிர்னா பிறகு வமை தேர்ேமு வமை.
தேர்ேமு ஏஜியன் ேடலில் இருந்து 15 மைல் த ாமைவில்
இருந் து Aegean Sea.
இது எந் தேரிய வர்த் ே வழியிலும் இல்மை.
இது ஒரு துமறமுே நேைம் அல்ை.
பைாைானிய எழுத் ாளர் பிளினி அம “ஆசியாவின் மிேவும்
புேழ்தேற்ற நேைம் என்று அமைத் ார் Pliny called it “The most
distinguished city in Asia.”
கி.மு 133 மு ல் தேர்ேைமு
ஆசியாவின் மைநேைாே
இருந் து. அ ன் ேமடசி சு ந்திை ைன்னர் நேைத்ம பைாம்
நேருக்குக் தோடுத் போது. இந் ேடி ம் எழு ப்ேட்டபோது
இது 250 ஆண்டுேளுக்கும் பைைாே ஆசியா மைனரின்
மைநேைாே இருந் து.
தேர்ேமு இன்று வமை உயிர்வாழ்கிறது அ ன் இடிோடுேமள
தேர்ேைா என்ற இடத்திற்கு அருகில் ோணைாம் Bergama.
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தேர்ேமு
தேரும்ேகுதி ஒரு தேரிய கூம்பு ைமையில்
ேட்டப்ேட்டது, இது சைதவளியில் சுைார் 1,000 அடி உயைத்தில்
உள்ளது. ேண்மடய நேைங்ேள் ற்ோப்பு பநாக்ேங்ேளுக்ோே
ஒரு ைமையில் ேட்டப்ேட்டன.
ேத்த ான்ே ாம் நூற்றாண்டின் புேழ்தேற்ற த ால்தோருள்
ஆைாய்ச்சியாளர் ளம் மிேவும் சுவாைஸ்யைாே உள்ளது என்று
கூறினார்.
சர் வில்லியம் ைாம்பச, 19 ஆம் நூற்றாண்டின் த ால்தோருள்
ஆய்வாளர் ேருத்து த ரிவித் ார்
(archaeologist Sir William Ramsay, 19th Century archaeologist
commented,)
“ஆசியா மைனரில் உள்ள ைற்ற எல்ைா ளங்ேளுக்கும்
அப்ோல், இது ேயணிக்கு அதிோை நேைைான ஒரு அைச
நேைத்தின் ப ாற்றத்ம அளிக்கிறது. அது நிற்கும் ோமற
ைமை மிேப் தேரியது, இது மேேஸ் நதி ேள்ளத் ாக்கின் ேைந்
சைதவளியில் மிேவும் தேருமையாேவும் ம ரியைாேவும்
ஆதிக்ேம் தசலுத்துகிறது”
“Beyond all the other sites in Asia Minor, it gives the traveller the
impression of a royal city, the home of authority. The rocky hill on which
it stands is so huge, it dominates the broad plain of the Caicus River Valley
so proudly and so boldly,”
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தேர்ேமுவில் மிேவும் குறிப்பிடத் க்ே விஷயம் எபேசு
போன்ற ஒரு நூைேம். நூைேத்தில் 200,000 புத் ேங்ேள்
மேயால் எழு ப்ேட்டன. தேர்ேமுவில் உள்ள நூைேம்
அதைக்ஸாண்ட்ரியாவில் உள்ள நூைேத்திற்கு அடுத் ேடியாே
இருந் து.
ைார்க் அந்ப ானி பின்னர் னது ோ ைைான எகிப்தின்
கிளிபயாோட்ைாவுக்கு அனுப்பிய தேர்ேைமின் நூைேம்.
Pergamum’s library that Marc Anthony later sent it to his lover Cleopatra
of Egypt.
According to some legends, parchment, or velum, சிை
புமனவுேளின்ேடி, தேர்பேமியர்ேளால் அவர்ேளின் விரிவான
நூைேத்திற்ோன எழுத்துப் தோருள்ேமள வைங்குவ ற்ோே
ோகி த்ப ால்
அல்ைது
தைன்மையான
ப ால்
ேண்டுபிடிக்ேப்ேட்டது.
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தேர்ேமு ேல்வியறிவுள்ள ைக்ேளுடன் ேடித் இடைாே
இருந் து.
சிை வைைாற்றாசிரியர்ேள் தேர்ோமியர்ேள்
விைங்குேளின் ப ால் ோகி த்ம எழுதும் தோருளாேப்
ேயன்ேடுத்தினர் என்று நிமனக்கிறார்ேள். தைாழியியல்
பநாக்குநிமையின் அடிப்ேமடயில் தேர்ேமுவிலிருந்து
ோகி த்ப ால் வந்து இருக்ேைாம்.

அ ன் பிைம்ைாண்டைான நூைேம் என்ே ால், ேைாச்சாைம்
ைற்றும் ேற்றலுக்ோன முக்கியைான மையைாே இது இருந் து.
The physician Galen (210-130 A.D.), தேர்ேமுவில் பிறந்து
ேடித் ார்.
ஆசியா மைனரில் கிபைக்ே ேைாச்சாைத்தின் ோதுோவைனாே
இந் நேைம் ன்மனக் ேண்டது. ேமடதயடுக்கும் ேவுல்ேள்
மீது தேர்பேமியர்ேள் தேற்ற தவற்றிமய நிமனவுகூரும்
வமேயில் zeus ஜீயஸுக்கு ஒரு தேரிய ேலிபீடம் இருந் து
Gauls.
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இது ஒரு முக்கியைான வழிோட்டு மையைாே இருந் து.
கிபைக்ே-பைாைானிய உைகில் ஏைாளைான த ய்வங்ேள்
இருந் ன.
அர்ப்ேணிக்ேப்ேட்ட போவில்ேள் இருந் ன,
• Athena அத்ப னா,
• Asclepius அகிபைபியுஸ்,
• Dionysus டினிசுஸ், ைற்றும்
• Zeus ஜீயஸ்.
அமவ
அமனத்ம யும்
மூடிைமறப்ேது
பேைைசர்
வழிோட்டுக்கு அர்ப்ேணிக்ேப்ேட்ட ஒரு பிைைாண்ட சிமை.
கி.மு 29 இல் ஆசியாவில் பேைைசர் வழிோட்டிற்ோே
அர்ப்ேணிக்ேப்ேட்ட மு ல் போவிமை தேர்ேமு ேட்டியது.
அேஸ்டஸ் பேைைசரின் நிமனவாே Emperor Augustus.
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சிமிர்னொ வில் உள்ள சபை :
தேர்ேமுவில் சமே
ேதிவும் இல்மை.

நிறுவப்ேட்ட ாே நம்மிடம்

எந்

அப்வைொஸ்தலர் 16:7-8, மீசியொ வதசமட்டும் ேந்து, பித்தினியொ
நொட்டுக்குப்
வைொகப்
பிரயத்தனம்ைண்ணினொர்கள்;
ஆவியொனேவரொ அேர்கபளப் வைொகபேொட்டொதிருந்தொர். 8.
அப்பைொழுது அேர்கள் மீசியொ ைக்கமொய்ப் வைொய்,
துவரொேொவுக்கு ேந்தொர்கள்.
பைற்ேண்ட வசனங்ேளின்ேடி, ேவுல் னது இைண்டாவது
மிஷனரி ேயணத்தில் மீசியா வழியாே தசன்றார். மீசியா
தேர்ேமுக்கு மிேவும் தநருக்ேைானது. அந் பிைாந்தியத்தில்
அவர் பைற்தோண்ட ேயணத்தில், சுவிபசஷ தசய்திமய ஒரு
சமேயாே வளரும் வாய்ப்மே இமறவன் அனுைதித் ார்.
அப்வைொஸ்தலர்
19:10, இரண்டு ேருஷகொலம் இப்ைடி
நடந்ததினொவல
ஆசியொவில்
குடியிருந்த
யூதரும்
கிவரக்கருமொகிய எல்லொரும் கர்த்தரொகிய இவயசுவின்
ேசனத்பதக் வகட்டொர்கள்.
எபேசுவில் பிைசங்கித்
ஊழியம்,
எபேசுவில்
வழிவகுத் து.

ேவுலின் இைண்டு
ேை சமேேமள

ஆண்டுேள்
முமளக்ே

ஆேபவ, அது ேவுலின் இைண்டு ஆண்டுேளில், எபேசுவில்
இருந்து ேைவியிருக்ேைாம்.
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புறை ம், ஒழுக்ேக்பேடு, உருவ வழிோடு ஆகியவற்றில்
மூழ்கியது. அவர்ேள் சடுதியான ஆேத்தில் வாழ்ந் னர்.
அவர்ேள் ோவ ேைக்ேங்ேளில் இழுக்ேப்ேட்டனர்.
பசா மனேள் அவர்ேமளச் சுற்றிலும் இருந் ன. அவர்ேள்
அந் ேைாச்சாைத்திலிருந்து மீட்ேப்ேட்டனர், ஆனால் அது ஒரு
சக்திவாய்ந் ஒன்றாே இருந் து. சமூே வாழ்க்மேக்கும் ை
வாழ்க்மேக்கும் இமடயில் எந் ப் பிரிவும் இல்மை. எல்ைா
நிேழ்வுேளும், அமனத்து ேண்டிமேேளும், அமனத்து
விருந்துேளும்,
அமனத்து
விைாக்ேளும்,
அமனத்து
தோண்டாட்டங்ேளும் தோய்யான த ய்வ வழிோட்டுடன்
இமணக்ேப்ேட்டன,
அ னுடன்
தசன்ற
அமனத்து
ஒழுக்ேக்பேடுேளும் ஒபை ைாதிரியாே இருந் ன.
எல்ைாவற்றிலிருந்தும் உங்ேமள பிரிப்ேது, ஒரு மிக வியத்தகு
விஷயம். எனபவ, அங்கு அவர்ேள் இந் ஆக்கிைமிப்பில்
வாழ்ந்து வருகின்றனர், பேேனிசத்தின் ோரிய சக்தியாேவும்,
த ாடர்ந்து
ேைக்ேைான
ோவங்ேளுக்கும்
எதிைாே
போைாடுகிறார்ேள்.
பைலும்,
உோத்திைவப்ேடு ல்,
பேதுரு
முப்ேது
ஆண்டுேளுக்கு முன்பு எழுதியது நிமறபவறியது. பேதுரு
ேரிசுத் ஆவியின் ஏவு லினால்
இந் வார்த்ம ேமள
எழுதினார்.
1 வைதுரு 4:17, நியொயத்தீர்ப்பு வதேனுபடய வீட்டிவல
துேக்குங்கொலமொயிருக்கிறது; முந்தி நம்மிடத்திவல அது
துேக்கினொல்
வதேனுபடய
சுவிவசஷத்திற்குக்
கீழ்ப்ைடியொதேர்களின் முடிவு என்னமொயிருக்கும்?
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அவர் மு லில் நம்மில் த ாடங்குகிறார் என்று கூறினார்
ைற்றும் தீர்ப்பு தேர்ேமுவில் உள்ள சமேயில் த ாடங்ே
போகிறது. இந் தீர்ப்பின் த ானி, மு ல் முமறயாே இங்பே
ப ான்றுகிறது.
ேடி த்தின் எழுத் ாளர்: நைது ப வன்
அறிமுேப்ேடுத்துகிறார்.

ன்மன ஆசிரியைாே

V12, பைர்கமு சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுதவேண்டியது
என்னபேனில்: இருபுறமும் கருக்குள்ள ைட்டயத்பத
உபடயேர் பசொல்லுகிறதொேது;
வெளி 1:16, தமது ேலதுகரத்திவல ஏழு நட்சத்திரங்கபள
ஏந்திக்பகொண்டிருந்தொர்; அேர் ேொயிலிருந்து இருபுறமும்
கருக்குள்ள ைட்டயம் புறப்ைட்டது; அேருபடய முகம்
ேல்லபமயொய்ப் பிரகொசிக்கிற சூரியபனப் வைொலிருந்தது.
மிேவும் ேயங்ேைைான அறிமுேம். அது "கூர்மையான இரு
புறமும் ேருக்குள்ள ேட்டயம் ?”
வெளி 19:15, புறெொதிகபள பேட்டும்ைடிக்கு அேருபடய
ேொயிலிருந்து
கூர்பமயொன
ைட்டயம்
புறப்ைடுகிறது;
இருப்புக்வகொலொல்
அேர்கபள
அரசொளுேொர்;
அேர்
சர்ேேல்லபமயுள்ள
வதேனுபடய
உக்கிரவகொைமொகிய
மதுவுள்ள ஆபலபய மிதிக்கிறொர்.
திரும்பி வரும் கிறிஸ்து சத்தியமும்
உண்மைமயயும்,
ப வனுமடய வார்த்ம மயயுைாே இருக்கிறார் . இது ஒரு
ஆயு ம். இது ஒரு வாக்குத் த்தின் அறிமுேம் அல்ை. ஒரு
தோடிய ஆயு த்ம ஏந்தி தோண்டு இருக்கும் ஒருவர்.
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• இது சா ேைான ஒன்று அல்ை.
• இது அச்சுருத் கூடியது.
• இது ேயங்ேைைானது.
தேர்ேைம் உைேத்திலிருந்து வரும் ஆேத்தில் ைட்டுைல்ை,
உைேத்திலிருந்து
பிரிக்ே
ேடா ால்
தேர்ேமு
ப வனிடமிருந்து வரும் அதிே ஆேத்தில் இருக்கிறது.
பேைழிவும் ஆேத்தும் ேைாச்சாைத்தில் அவர்ேமளச் சுற்றிபய
இருந் ன, ஆனால் பேைழிவும் ஆேத்தும் ேைபைாேத்திலிருந்து
அவர்ேள் மீது வந் ன .
எனபவ, இது ஒரு உைே சமேயின் மீ ான நியாய தீர்ப்புக்
ேடி ம், அது ான் மீட்ேப்ேட்ட அந் ேைாச்சாைத்திலிருந்து
ன்மனப் பிரிக்ோ ஒரு சமே .

ைொரொட்டு.
V
13,
உன்
கிரிபயகபளயும்,
சொத்தொனுபடய
சிங்கொசனமிருக்கிற இடத்தில் நீ குடியிருக்கிறபதயும் நீ என்
நொமத்பதப்
ைற்றிக்பகொண்டிருக்கிறபதயும்,
சொத்தொன்
குடிபகொண்டிருக்கிற இடத்திவல உங்களுக்குள்வள எனக்கு
உண்பமயுள்ள
சொட்சியொன
அந்திப்ைொ
என்ைேன்
பகொல்லப்ைட்ட நொட்களிலும் என்பனப் ைற்றும் விசுேொசத்பத
நீ மறுதலியொமலிருந்தபதயும் அறிந்திருக்கிவறன்.
சாத் ான் வசிக்கும் இடத்தில் நீங்ேள் குடியிருக்கிறீர்ேள்.
நீங்ேள் சாத் ானின் நேைத்தில் வசிக்கிறீர்ேள்.
அ னுமடய தோருள் என்ன?
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சாத் ான் அங்கு
தேறுகிறான்.

மிே

முக்கியைாே

முக்கியத்துவம்

o சிமிர்னாவில் உள்ள சமே
யூ ர்ேளாே இருந்
சாத் ாமன சைாளிக்ே பவண்டியிருந் து.
o தேர்ேமுவில் உள்ள சமே புறஜாதியாமைக் தோண்ட
சாத் ானின் சிம்ைாசனத்ம சைாளிக்ே பவண்டும்.
சாத் ான் திருச்சமேயின் ேைை எதிரி
அமனவரும் அறிபவாம்.

என்ேம

நாம்

சாத் ான் கீழ்ேண்டவற்றால் சமேமய ேவிழ்க்கிறான்,
▪ வஞ்சேம்,
▪ ேள்ள போ ேர்ேள்,
▪ பசா மன ைற்றும்
▪ உேத்திைவம்.
இந் சமே, குமறந் விசுவாசிேளின் இந் சிறிய அமைப்பு,
சிங்ேத்ம அ ன் தசாந் குமேயில் போைாடுகிறது. அவர்ேள்
சாத் ானின் மைமையேத்தில் போமை நடத்துகிறார்ேள்.

1. Zeus ஜீயஸ்.
அக்பைாபோலிஸில் ஆதிக்ேம் தசலுத்தும் ஜீயஸுக்கு அங்பே
ஒரு ேலிபீடம் இருந் து.
acropolis அக்பைாபோலிஸ்
எப்போதும் உயர்ந் இடத்தில் உள்ளது. அது ஒரு ேலிபீடம்
ைட்டுைல்ை. இது அக்பைாபோலிஸில் மிேப்தேரிய ைற்றும்
நிமனவுச்சின்ன சிமை ஆகும்.
தேர்லினில் உள்ள அருங்ோட்சியேத்தில்,
யாரிக்ேப்ேட்ட
தேர்ேமு ஜீயஸ் ஆல்டரின் நேல் சிமை இருந் து.
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இது குதிமை ஷூ வடிவத்தில் ஒரு தேரிய நீதிைன்றம்.
இது 120 ஆல் 112 அடி.
அ ற்கு நடுவில் 18 அடி உயைத்தில் ஒரு ேலிபீடம் இருந் து.

வைைாற்றாசிரியர்ேளின் கூற்றுப்ேடி, அந் குதிமை ஷூமவச்
சுற்றி சுைார் 446 அடி தூைம் நிைப்ேைப்பு உள்ளது . த ய்வங்ேள்
ைற்றும் இைாட்ச ர்ேளின்
போமை சித் ரிக்கும் ஒரு
சுவபைாவியம் அல்ைது ஒரு தசதுக்ேப்ேட்ட ேமை பவமை
இருந் து.
இது ஜீயஸுக்கு ஒரு மிேப்தேரிய ேட்டமைப்ோே இருந் து.
கிபைக்ே உைகில் மிேச் சிறந் ேமைப் ேமடப்புேளில் ஒன்று,
சாத் ானுக்கு அர்ப்ேணிக்ேப்ேட்டது.
ஜீயஸ் இல்மை,
ஆனால் சாத் ான் ைட்டுபை.
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• அது சாத் ானுக்கு ஒரு ேலிபீடைாே இருந் து.
• இது சாத் ானின் சிம்ைாசனம்.

2. Asclepius அஸ்பகல்பியஸ்.
குணப்ேடுத்தும் ேடவுளான அஸ்தேல்பியஸுக்கு ைறக்ே
முடியா ைற்றும் அற்பு ைான நிமனவுச்சின்னமும் இருந் து.

தேர்ேமு என்ற இந் நேைத்தில் உள்ள இந் ேடவுள் ைக்ேமள
அவர்ேளின் எல்ைா பநாய்ேளிலிருந்தும் குணப்ேடுத்
முடியும் என்ற எண்ணம் இருந் து, பைலும் உைேம்
முழுவதிலுமிருந்து ைக்ேள் அஸ்தேல்பியஸ் போவிலுக்கு
வந் ார்ேள். இப்போது, அஸ்தேல்பியஸ் ஒரு ோம்ோே
சித் ரிக்ேப்ேட்டது. ைருத்துவத்ம க் குறிக்கும் உருவத்தில்
கூட நீங்ேள் அவமைப் ோர்க்கிறீர்ேள். அவர் ஒரு ோம்ோே
சித் ரிக்ேப்ேடுகிறார்.
அந்
போவிலில், எல்ைா இடங்ேளிலும் விஷமில்ைா
ோம்புேள் வசித்து வந் ன, போயிலின் ளம் முழுவதும்
இருந் ன. நீங்ேள் குணைமடய விரும்பினால், நீங்ேள்
போயிலுக்கு வந்து போவிலின்
மையில்
ேடுத்துக்
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தோண்டீர்ேள், ஒருபவமள போவில் மையில் ேடுக்ேைாம்,
ோம்புேள் உங்ேள் மீது ஊர்ந்து தசல்வ ால், அமவ
உங்ேளுக்கு அஸ்தேல்பியஸின் குணப்ேடுத்தும் சக்திமய
அளிக்கும் என்ற நம்பிக்மேயுடன் வைைாம் என்ற நம்பிக்மே.
எனபவ, நீங்ேள் ப ர்வு தசய்யைாம்.
சாத் ானின்
சிம்ைாசனத்ம zeus
என்று ஜீயஸுக்கு தேயரிடைாம்.
சாத் ானின் சிம்ைாசனம்- சர்ேம், ோம்பு- அஸ்தேல்பியஸுக்கு
தேயரிடப்ேடைாம்.
ஆனால் எப்ேடியிருந் ாலும், அது சாத் ானுக்குத் ான்.
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வெளி 12:9, உலகமபனத்பதயும் வமொசம்வைொக்குகிற பிசொசு
என்றும் சொத்தொன் என்றும் பசொல்லப்ைட்ட ைபைய ைொம்ைொகிய
பைரிய ேலுசர்ப்ைம் தள்ளப்ைட்டது; அது பூமியிவல
விைத்தள்ளப்ைட்டது, அதவனொவடகூட அபதச்வசர்ந்த தூதரும்
தள்ளப்ைட்டொர்கள்.

3. வைரரசர் ேழிைொடு.
அேஸ்டஸ் பேைைசருக்கு
போயிலும் இருந் து.

மிேப்தேரிய

ேட்டமைப்பும்

பேைைசர்
வழிோடு எல்ைா இடங்ேளிலும்
தசலுத்தியது.

ஆதிக்ேம்

தேர்ோமில் இது மிேவும் சக்திவாய்ந் தசல்வாக்கு.
டிபயாக்தைட்டியனின்
ஆட்சிக்
ோைத்தில்,
சிை
கிறிஸ் வர்ேள் பேைைசருக்குக் கீழ்ப்ேடியத் வறிய ற்ோே
தோமை தசய்யப்ேட்டனர்.
அங்குள்ள கிறிஸ் வர்ேள் தேரும் ஆேத்தில் இருந் னர்.
நேைம் உருவ வழிோடு, ஒழுக்ேக்பேடு நிமறந்திருந் து,
கிறிஸ் வர்ேள் குறிமவக்ேப்ேட்டனர்.
வருடத்திற்கு ஒரு நாள், ஒவ்தவாரு ஆண்டும், ைக்ேள்
அைசருக்கு ேலியிட பவண்டியிருந் து. அவர்ேள் அவ்வாறு
தசய்யாவிட்டால் அவர்ேள் இறந்துவிடுவார்ேள்.
கிறிஸ் வர்ேள், “இபயசு என் ஆண்டவர். நான் சீசருக்கு எந்
ேலியும் தசய்ய ைாட்படன்,” என்று தசான்னால் அது
அவர்ேளின் உயிமை ேறிக்கும்.
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Antipas ஆன்டிோஸ், 13 வது வசனத்தில், சக்ேைவர்த்திமய
வணங்ே ைறுத் ற்ோே தோமை தசய்யப்ேட்டிருக்ேைாம்.
இது ஒரு பைாசைான, விக்கிைோைா மன, பேேன், தைாத் ,
ஒழுக்ேக்பேடான இடம்; ஆனால் மிேவும் ேடித் வர் ைற்றும்
தசல்வ தசழிப்பு நிமறந் ைக்ேள் .
இந்
சாத் ானின்
வல்ைமை
ைற்றும் தசல்வாக்கு
இருந் போதிலும், ஒரு அற்பு ைான ோைாட்டு:

“You

hold fast My name.”
ைற்றிக்பகொண்டிருக்கிறபதயும்,

நீ

என்

நொமத்பதப்

“You are faithful to My name – My name, the Lord Jesus Christ.”
அவர்ேள்
ேர்த் ைாகிய
இபயசு
கிறிஸ்துவிடம்
ஒட்டிக்தோண்டார்ேள்.
அவர்ேள் மீட்ேரிடம் ஒட்டிக்தோண்டார்ேள்.
அவர்ேள் ஒருபோதும் அமசக்ேேட வில்மை.
அவர்ேள் அவருமடய நாைத்ம ேற்றி தோண்டார்ேள்.
அவர்ேள்
ேர்த் ைாகிய
இபயசு
கிறிஸ்துவுக்கு
உண்மையுள்ளவர்ேள்.
“And they held onto My faith.”
என்பனப் ைற்றும் விசுேொசத்பத நீ மறுதலியொமலிருந்தபதயும்
அறிந்திருக்கிவறன்.
அது அேநிமை அல்ை, அது குறிக்போள்.
அவர்ேள் கிறிஸ்துவுக்கு உண்மையுள்ளவர்ேளாேவும், நல்ை
போட்ோடுேள் நிமறந் வர்ேளாய் இருந் ார்ேள். அவர்ேள்
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கிறிஸ்து பிரியர்ேளாே இருந் ார்ேள், அவர்ேள் பயாவாமனப்
போன்ற சத்திய பிரியர்ேளாே இருந் ார்ேள்.
அவர்ேள்
கிறிஸ்துவுக்கு
மிேவும்
விசுவாசமுள்ளவர்ேளாேவும், உண்மையான சுவிபசஷத்திற்கு
மிேவும் விசுவாசைாேவும் இருந் ார்ேள், “அந்திப்ைொ
நாட்ேளில் கூட.” கிறிஸ் வர்ேள் தோல்ைப்ேட்ட நாட்ேளாே
அமவ இருந்திருக்ே பவண்டும், ஆன்டிோஸ் அவர்ேளின்
போ ேைாே இருக்ேைாம்.
“My witness, My faithful one, who was killed among you, where Satan
dwells.” எனக்கு உண்பமயுள்ள சொட்சியொன அந்திப்ைொ
என்ைேன் பகொல்லப்ைட்ட நொட்களிலும்.
தடாமிடியனின் ேயங்ேைவா
இருந் து.

ஆட்சி கி.பி 81-96 வமை

சரித்திைம் கூறுகிறது, ோமள சமைத் பித் மள உள்பள
அந்திப்ைொ வறுத்த டுக்ேப்ேட்டது brass bull cooked. நீபைா
ஆட்சியின் போது அவர் ைரித் ார். அந்திப்ைொ குறித் கூடு ல்
ேவல் நம்மிடம் இல்மை.
“You hold fast My name.”
கிறிஸ்துவின் னிப்ேட்ட உமடமை.
✓ சத்தியம் அவருமடயது.
✓ ைக்ேள் அவருமடயவர்ேள்.
✓ சாட்சிேள் அவருமடயது.
✓ அவர் ான் என்னுமடய சாட்சி.”
That’s the word ‘martus’, from which we get martyr. Started out meaning
“witness.”
17

ஏதனன்றால், ேை கிறிஸ் வர்ேள்
ங்ேள் சாட்சிக்ோே
தோல்ைப்ேட்டனர், the word ‘martus’ became martyr.
இது ஸ்ப வான் ேற்றி,
அப்போஸ் ைர்
22:20 ல்
ேயன்ேடுத் ப்ேட்டது.
எனபவ இது ஒரு அற்பு ைான
ோைாட்டு.

கண்டனம்:
V 14, ஆகிலும், சில கொரியங்கபளக்குறித்து உன்வைரில்
எனக்குக்
குபற
உண்டு;
விக்கிரகங்களுக்குப்
ைபடத்தபேகபளப்
புசிப்ைதற்கும்
வேசித்தனம்
ைண்ணுேதற்கும் ஏதுேொன இடறபல இஸ்ரவேல் புத்திரர்
முன்ைொகப் வைொடும்ைடி ைொலொக் என்ைேனுக்குப் வைொதபன
பசய்த பிவலயொமுபடய வைொதகத்பதக் பகக்பகொள்ளுகிற
ேர்கள் உன்னிடத்திலுண்டு.

1. பிவலயொமின்
வைொதபனகபள
கபடபிடிக்கிறொர்கள்.

சிலர்

பிபையாம் என்றால் :
“a corrupter of the people.” “a swallower of the people.” “not of the
people.” “a madman.”
உைொகமம்
23:3-4,
அம்வமொனியனும்
வமொேொபியனும் கர்த்தருபடய சபைக்கு
உட்ைடலொகொது;
ைத்தொம்
தபலமுபறயிலும்
என்பறக்கும்
அேர்கள் கர்த்தருபடய சபைக்கு உட்ைடலொகொது. 4. நீங்கள்
எகிப்திலிருந்து புறப்ைட்டுேருகிற ேழியிவல, அேர்கள்
அப்ைத்வதொடும் தண்ணீவரொடும் உங்களுக்கு எதிர்பகொண்டு
ேரொததினிமித்தமும்,
உன்பனச்
சபிக்கும்ைடியொய்
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பமபசொப்பைொத்தொமியொவின் ஊரொகிய வைத்வதொரிலிருந்த
வைவயொரின் குமொரன் பிவலயொமுக்குக் கூலிவைசி அேபன
அபைப்பித்ததினிமித்தமும் இப்ைடிச் பசய்யவேண்டும்.
அவர் ஒரு ைந்திைவாதி.
அவர் இஸ்ைபவலின் ப வமன அறிந்திருந் ார்.
இஸ்ைபவலின் ப வன்
ம் ைக்ேமள எகிப்திலிருந்து
விடுவிப்ேதில்
தசய்
ோரியங்ேளால்
எல்பைாரும்
இஸ்ைபவலின் ப வமன ேற்றி அறிந்திருந் ார்ேள். ஆனால்
பிபையாம் ஒரு ைந்திைவாதி, ேணத்திற்ோே எல்ைா
ைந்திைவாதிேமளயும் போைபவ அதில் இருந் ான்.
எனபவ, பிபையாம் னது ைர்ைைான பசமவேமள
ேணம் தசலுத்திய எவருக்கும் கிமடக்ேச் தசய் ான் .

னக்கு

22 மு ல் 24 எண்ணாேைம் இவன் ேம தசால்கின்றன.
இஸ்ைபவல் பைாவாபின் எல்மையில் அமைந்து திரிந் னர்.
இது அவர்ேளின் அமைந்து திரி லின் முடிவிற்கு வந் னர்.
பைாவாபின் ைாஜா ோைாக் என்ற ைனி ர். ோைாக்
இஸ்பைலுக்கு ேயப்ேடுகிறான். அவர்ேள் எகிப்திலிருந்து
தவளிபய
தசன்றபோது
என்ன
நடந் து
என்ேது
அமனவருக்கும் த ரியும். ஒவ்தவாருவரும் இஸ்ைபவலின்
ப வனின் வல்ைமைமய அறிவார்ேள். எனபவ, ோைாக்,
கிமடக்ேக்கூடிய இந்
பிபையாம்
ைந்திைவாதிமயக்
ேண்டுபிடித்து, இஸ்பைலுக்கு சாேம் தோடுக்ே அவமை
பவமைக்கு அைர்த் முயற்சிக்கிறார் ோைாக். பிபையாம்
அவர்ேமள சபிக்ே பவண்டும் என்று ோைாக் விரும்புகிறான்,
அ னால் அவனது நிைைான பைாவாபின் நிைத்ம அவர்ேள்
மேப்ேற்ற முடியாது.
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மூன்று
முமற
பிபையாம்
இஸ்ைபவமை
சபிக்ே
முயற்சிக்கிறான்.
அவனால் அம ச் தசய்ய முடியாது.
அவனால் தவற்றி தேற முடியாது. எனபவ, அவர் ைற்தறாரு
பயாசமன
உருவாக்குகிறார். அவர் அவர்ேமள சபிக்ே
முடியாவிட்டால், அவர் அவர்ேமள சிம க்ே
முடிவு
தசய்கிறார்.
யூ ஆண்ேமள திருைணத்திற்கு ேவர்ந்திழுக்ே பிபையாம்
பைாவாபின் தேண்ேமளப் அனுப்பினார். தேண்ேள் மூைைாே
அவர்ேள்
அந்
ஆண்ேமள
பைாவாபில்
விக்கிைோைா மனயான, ஒழுக்ேக்பேடான வாழ்க்மேயில்,
புறை த்திற்கு இழுத் னர். அவர்ேள் எகிப்தில் ோர்த் ம ப்
போைபவ, சிமைேளுக்கு ேலியிடப்ேட்ட தோருட்ேமள
சாப்பிடுவ ற்கும், விக்கிைோைா மன தசய்வ ற்கும் அவர்ேள்
திரும்பிச் தசன்றார்ேள். இத் மேய ஐக்கியம், இஸ்ைபவல்
ைனி ர்ேமள சாத் ானுடன் ஐக்கியத்திற்கு உட்ேடுத்தின.
சொைம் பசயல்ைடவில்பல, ஆனொல் கலப்ைடம் நபடபைற்றது!
உைேத்துடன்
ஐக்கியம்,
இருபளாடு,
தோய்யான
த ய்வங்ேளுடன், ஒழுக்ேக்பேடான, ோவத்துடன் ஐக்கியம்.
இது இஸ்பைலின் சக்திமய அழித்து அவர்ேளின் ோதுோப்மே
அேற்றியது. திட்டம் தவற்றிேைைாே இருந் து.
எவ்வாறாயினும், பைாவாப் ைாஜா எதிர்ோர்த் அளவிற்கு
அல்ை, ஏதனன்றால் ப வன்
எண்ணாேைம்
24 ல்,
மையிட்டு, இஸ்பைமையும் மைவர்ேமளயும் ேடுமையாே
ண்டித் ார், அவர்ேளின் நிமைமய நிறுத்தினார்.
எண்ணாேைம்
31, மீதியானியருடன்
நடந் போரில்
பிபையாம் தோல்ைப்ேட்டார். அவருக்கு ஒரு குறுகிய
வாழ்க்மே இருந் து.
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ேர்த் ர் அவர்ேளுக்கு என்ன தசால்லிக் தோண்டிருந் ார்?
ப வன்
அவர்ேளிடம்
தசால்கிறார்,
உங்ேளிடம்
பிபையாமைப் போை தசயல்ேடும் சிைர் இருக்கிறார்ேள்,
நீங்ேள் விட்டு வந் ேைாச்சாைத்திற்கு திரும்பிச் தசல்ைவும்,
அவர்ேளின் உருவ வழிோடு ைற்றும் அவர்ேளின்
ஒழுக்ேக்பேட்டில் ேங்பேற்ேவும் அவர்ேள் உங்ேமள
ேவர்ந்திழுக்கிறார்ேள்.
தேர்ேமுவில் சிைர் சாத் ானின் ேைாச்சாைத்தின் ேவர்ச்சியான
ைணிேள் மீது விழுந்து தோண்டிருந் னர்.
அப்போஸ் ைன்
எச்சரிக்கிறார்.

பேதுரு

அவர்ேமளப்

ேற்றியும்

2 வைதுரு 2:15-16, பசம்பமயொன ேழிபயவிட்டுத் தப்பிநடந்து,
வைவயொரின்
குமொரனொகிய
பிவலயொமின்
ேழிபயப்
பின்ைற்றிப்வைொனேர்கள்; அேன் அநீதத்தின் கூலிபயவிரும்பி,
16. தன்னுபடய அக்கிரமத்தினிமித்தம் கடிந்துபகொள்ளப்
ைட்டொன்; வைசொத மிருகம் மனுஷர்வைச்பசப் வைசித்
தீர்க்கதரிசியினுபடய மதிவகட்படத் தடுத்தது.
என்ன நடந்தது?
Some in the Pergamum church were attending pagan feasts with
debauchery, immorality, incest, homosexuality, bestiality,
தேர்ேமு
ப வாையத்தில் சிைர் பேேன் விருந்துேளில்
துஷ்பிைபயாேம், ஒழுக்ேக்பேடு, தூண்டு ல், ஓரினச்பசர்க்மே,
மிருேத் ன்மை, போன்றவற்றுள் ஈடுேட்டு பின்னர் சமேக்கு
வருகிறார்ேள். தவளிப்ேமடயாே, சமே அம எதிர்தோண்டு
சரிதசய்ய நடவடிக்மே எடுக்ேவில்மை.
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2. நிக்பகொலொய் மதஸ்தருபடய வைொதபனபயப் பின்
ைற்றுேது.
V 15, அப்ைடிவய நிக்பகொலொய் மதஸ்தருபடய வைொதகத்பதக்
பகக்பகொள்ளுகிறேர்களும் உன்னிடத்திலுண்டு; அபத நொன்
பேறுக்கிவறன்.
அந் நாட்ேளில் அவர்ேள் இருந்
குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

ாே அவர்ேள் ஏற்ேனபவ

அேர்களின் பிரச்சிபன என்ன?
பிபையாமின் பிமைமயப் பின்ேற்றியவர்ேளுக்கும் இதுபவ
இருந் து.
அது எதுவாே இருந் ாலும், அது அவர்ேளின் னிப்ேட்ட
ைாேத்திற்ோே மீட்ேப்ேட்ட உைகிற்கு ைக்ேமள மீண்டும்
இழுத்துச் தசன்றது.
அவர்ேள் இவர்ேமள,
• ேமைய ேைாச்சாைத்திற்கு,
• மீண்டும் விக்ைே ஆைா மனக்கு,
• தசாந் பயாசமனக்கு ைற்றும்
• அவர்ேள்
விடுேட்ட
ேைக்ேத்திற்கு
அவர்ேமள கூட்டி தசன்றனர்.

மீண்டும்

உைேத்துடன் சைைசம் தசய்வ ன் மூைம் ேைப்ேடம் !
புறை த்தின் ோவங்ேளில் ேங்குதேறும் கிறிஸ் வர்ேள்.
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Irenaeus and Clement of Alexandria அதைக்ஸாண்டிரியாவின்
ஐபைனியஸ் ைற்றும் கிதளதைன்ட் ஆைம்ேோை சமே
பி ாக்ேள் நிக்போைாய்ை ஸ் ர் ேற்றி இம எழுதினர்.
“They live lives of unrestrained indulgence, abandoning themselves to
pleasure like goats, leading a life of self-indulgence.”
தேர்ேமுவில் உள்ள சமேயில் பேேன்ேமளப் போை வாழும்
ைக்ேள் இருந் னர், சமே இந் போ மனமயயும் இந்
சைைசத்ம யும் சகித்து, ப வனின் குடும்ேத்ம சிம த் து.

கட்டபள:
V 16, நீ மனந்திரும்பு, இல்லொவிட்டொல் நொன் சீக்கிரமொய்
உன்னிடத்தில்
ேந்து,
என்
ேொயின்
ைட்டயத்தொல்
அேர்கவளொவட யுத்தம்ைண்ணுவேன்.
திரும்பி பவறு வழியில் தசல்லுங்ேள்.
உைே சைைசத்ம தோறுத்துக்தோள்வம நிறுத்துங்ேள்.
சைைற்ற நுேத்ம தோறுத்துக்தோள்வம நிறுத்துங்ேள்.
இந் பிைச்சிமன சுற்றியுள்ள பேேன் உைகில் இருந்து ார்மீே
ேைப்ேடம்: அசுத் ம், ஒழுக்ேக்பேடு, ேைாச்சாைத்தின்
ோவங்ேளில் ஈடுேடு ல்.
“மனம் திரும்பு”
கிறிஸ்துமவ ஆைாதிக்ே வருகிறவர்ேள், பின்னர் திரும்பிச்
தசன்று ேைாச்சாைத்தின் ோவங்ேளில் சிக்கியவர்ேள் நம்
சமேயில் இருந் ால், நாம் அவர்ேமள எதிர்தோள்ள
பவண்டும்.
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திருச்சபை இன்று அவிசுவாசிகபை கிறிஸ்துவின் சரீரத்தின்
கூட்டுறவிலிருந்து விலக்கத் தவறக்கூடாது.
அவிசுவாசிகள் வந்து சசய்திபயக் ககட்கும்கைாது நாம்
எப்கைாதும் மகிழ்ச்சியபடகிகறாம், ஆனால் நீங்கள்
ப வனின் பிள்மளயாே ைாறும் வபர ப வனுமடய
மக்களுடன் ைங்ககற்க முடியாது.
ோவைான வாழ்க்மேமய வாழ்ந்து தோண்டிருக்கும்
விசுவாசிேமள திருச்சமே எதிர்தோள்ள பவண்டும், அவர்ேள்
விடுவிக்ேப்ேட்ட ாேவும்,
உைேத்திலிருந்து
மீட்ேப்ேட்ட ாேவும் கூறுகிறார்ேள், ஆனால் உண்மையில்
உைே வாழ்க்மே வாழ்கின்றனர்.
✓ அவர்ேள் ேண்டிக்ேப்ேட பவண்டும்.
✓ சமே அம ேண்டிப்ோே தசய்ய பவண்டும்.
நீங்ேள் அம ச் தசய்யாவிட்டால், அ ன் விமளவுேமள
எதிர்தோள்ள நீங்ேள் யாைாே இருக்ே பவண்டும்.
V 16, நீ மனந்திரும்பு, இல்லொவிட்டொல் நொன் சீக்கிரமொய்
உன்னிடத்தில்
ேந்து,
என்
ேொயின்
ைட்டயத்தொல்
அேர்கவளொவட யுத்தம்ைண்ணுவேன்.
தீர்ப்பின் விளிம்பில் ஒரு சமே உள்ளது. அம ச் சுற்றியுள்ள
ேைாச்சாைத்தின் ஆேத்தில் ைட்டுைல்ை, அ ற்கு பைபையுள்ள
ப வனின் அதிே போோக்கிமனயில்.
❖ ஆம் நாம் தவளிபய தசன்று ைக்ேமள த ாடர்பு
தோள்ள நிமனக்கிபறாம்.
❖ நிச்சயைாே, அவிசுவாசிேமள சுவிபசஷத்ம க் பேட்டு
மீட்கும்ேடி வைபவற்ே விரும்புகிபறாம்.
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❖ நிச்சயைாே, ோவம் தசய்யும் விசுவாசிேளுக்கு
ைன்னிப்பின் மீது ைன்னிப்பும்,
கிருமேயும்
வைங்ேப்ேட பவண்டும் என்று நாம் விரும்புகிபறாம் 70 முமற 7 டமவ.
ஆனால் அவர்ேமள
ஏற்றுக்தோள்வது போல் நாம்
தோறுத்துக்தோள்ள
ைாட்படாம்,
பைலும்
உைகின்
ேைப்ேடத்துடன் நம்ைால் முடிந் வமை தநருக்ேைாே வாை
ைாட்படாம்.
ஆனால் நாம் தேரும் ஆேத்தில் வாழ்கிபறாம். ேைாச்சாைத்தில்
இருந்து வரும் ஆேத்து ைட்டுைல்ை, ப வனிடமிருந்து வரும்
ஆேத்து உள்ளது.
நாம் உைேத்துடன் சைாளிக்ோவிட்டால், அவர் தசய்வார்.
இன்மறய சகிப்புத் ன்மை தோண்ட சமே எச்சரிக்மே
தசய்யப்ேட பவண்டும். ப வனிடமிருந்து
தீர்ப்மே
எதிர்தோள்கிறீர்ேள்.

அர்ப்ைணிப்பு:
V 17: ஆவியொனேர் சபைகளுக்குச் பசொல்லுகிறபதக்
கொதுள்ளேன் வகட்கக்கடேன்; பெயங் பகொள்ளுகிறேனுக்கு
நொன் மபறேொன மன்னொபேப் புசிக்கக்பகொடுத்து, அேனுக்கு
பேண்பமயொன குறிக்கல்பலயும், அந்தக் கல்லின்வமல்
எழுதப்ைட்டதும்
அபதப்
பைறுகிறேவனயன்றி
வேபறொருேனும் அறியக்கூடொததுமொகிய புதிய நொமத்பதயும்
பகொடுப்வைன் என்பறழுது.
இந் ேடி ங்ேள் அமனத்திலும் அது ப ான்றும்.
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“To him who overcomes.” பெயங் பகொள்ளுகிறேனுக்கு
பெயம் பகொள்ளுகிறேன் யொர் ?
1 வயொேொன் 5:4-5, வதேனொல் பிறப்ைபதல்லொம் உலகத்பத
பெயிக்கும்; நம்முபடய விசுேொசவம உலகத்பத பெயிக்கிற
பெயம். 5. இவயசுேொனேர் வதேனுபடய குமொரபனன்று
விசுேொசிக்கிறேவனயன்றி உலகத்பத பெயிக்கிறேன் யொர்?
நாம் தஜயிக்கும்போது மூன்று விஷயங்ேமள அவர் நைக்குத்
ருகிறார் என்று இபயசு கூறுகிறார்.

1. மபறேொன மன்னொபே பகொடுப்வைன் .
V17, நொன் மபறேொன மன்னொபேப் புசிக்கக்பகொடுத்து
“I will give of the hidden manna.”
ைன்னா என்றால் என்ன த ரியுைா??
ஆண்டவர் நாளுக்கு நாள் வனாந் ைத்தில் மவத் அந் ப ன்
தைாட்டி.
அவர் னது அமைந்து திரிந் ைக்ேளுக்கு
உணவளிக்ே அந் இடத்திபைபய அம உருவாக்கினார்.
இது அற்பு
உணவு, இயற்மேக்கு அப்ோற்ேட்ட உணவு.
அது வாழ்க்மேயின் உச்சைாே இருக்கும் கிறிஸ்துவில் அ ன்
உச்சத்ம ோண்கிறது. வாக்குத் த் ம் இஸ்ைபவமை ங்ேள்
வனாந் ைத்தில் அமைந்து திரிந் வனாந் ைத்தில் இருந்
தைாட்டி போன்றது. இது உடன்ேடிக்மேப் தேட்டியின்
உள்பள
மவக்ேப்ேட்டிருந்
ஒரு
ஜாடியில்
நிமனவுகூைப்ேட்டது, அ னால் ைக்ேள் அம
ைறக்ே
ைாட்டார்ேள்.
ப வன் உங்ேள் எல்ைா ப மவேமளயும்
அளிப்ோர்,
அம தயல்ைாம் ாம் ஒருவபை , ேர்த் ைாகிய இபயசு கிறிஸ்து
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மூைம் வைங்குவார். கிறிஸ்துவில் ேைபைாேத்தில் உள்ள
அமனத்து ஆவிக்குரிய
ஆசீர்வா ங்ேளாலும் நாம்
ஆசீர்வதிக்ேப்ேடுபவாம்
என்று
வாக்குத் த் ம்
உறுதியளிக்கிறது.

2. பேண்பமயொன குறிக்கல்பல தருவேன் .
V17, அேனுக்கு பேண்பமயொன குறிக்கல்பலயும்,
“I will give you a white stone,”
இம ப் ேற்றிய சிறந் புரி ல் ேண்மடய டேள உைகில்,
தவற்றியாளர்ேளுக்கு ஒரு தவள்மளக் ேல் வைங்ேப்ேட்டது.
அவர்ேளின் தவற்றியின் அமடயாளைாே அவர்ேளுக்கு ஒரு
தவள்மளக் ேல் வைங்ேப்ேட்டது. இப்போது நீங்ேள் ஒரு
தேரிய நிேழ்வின் தவற்றியாளைாே இருக்கும்போது, நீங்ேள்
ஒரு ே க்ேத்ம ப் தேறுவீர்ேள். உங்ேள் தவற்றிமயக் குறிக்ே
அந் ே க்ேம் ைப்ேடுகிறது.
ஒரு தவற்றியாளருக்கு தவள்மளக் ேற்ேமளக் தோடுப்ேப
பைாைானிய வைக்ேம், ைற்றும் தவற்றியாளரின் மேயில்
இருந் தவள்மளக் ேல் தவற்றியாளர்ேளின் ைாதேரும்
விருந்துக்கு அவைது ேயணச்சீட்டு ஆனது he great feast of victors.
விருந்து வைங்ேப்ேட்டபோது, அவர் வருவார், அவருக்கு ஒரு
தவள்மளக் ேல் இருந் ால் அவருக்கு நுமைவு அனுைதி
வைங்ேப்ேடும்.
அ ற்கும் பைைாே, இது உங்ேமள ஒரு தவற்றியாளைாே, ஒரு
பைற்தோண்டவைாே, ஒரு தவற்றியாளமை விட அதிேைாே
அமடயாளம் ோட்டுகிறது. ப வனிடம் உள்ள அமனத்து
அதிசயைான ேமடப்புக்கும் உங்ேளுக்கு முழுமையான
அனுைதி உள்ளது என்று அர்த் ம்.
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3. அந்த கல்லின் வமல் புதிய நொமம் .
V17, அந்தக் கல்லின்வமல் எழுதப்ைட்டதும் அபதப்
பைறுகிறேவனயன்றி வேபறொருேனும் அறியக்கூடொதது
மொகிய புதிய நொமத்பதயும் பகொடுப்வைன் என்பறழுது.
அந்த நொமம் என்ன?
எவருைறியார்.
ஏன்?
இது உங்ேமள அமடயாளம் ோணும் புதிய தேயர்.
தவற்றியாளர் னது தேயமை ேல்லில் தோறித்திருப்ோர்,
அதுபவ தவற்றிதேற்றவர்ேளுக்கு தசாந் ைான அமனத்து
ோரியங்ேளுக்கும் அவரின் அனுைதியாே இருக்கும். ேர்த் ர்
உங்ேளுக்கு ஒரு புதிய நாைத்ம தோடுக்ேப் போகிறார்.
பிலிப்பியர் 2:9-11, ஆதலொல் வதேன் எல்லொேற்றிற்கும் வமலொக
அேபர உயர்த்தி, 10. இவயசுவின் நொமத்தில் ேொவனொர்
பூதலத்வதொர் பூமியின் கீைொவனொருபடய முைங்கொல் யொவும்
முடங்கும்ைடிக்கும், 11. பிதொேொகிய வதேனுக்கு மகிபமயொக
இவயசுகிறிஸ்து கர்த்தபரன்று நொவுகள்
யொவும்
அறிக்பகைண்ணும்ைடிக்கும், எல்லொ நொமத்திற்கும் வமலொன
நொமத்பத அேருக்குத் தந்தருளினொர்.
அது நைக்கு நடக்ேப்போகிறது. தஜயிப்ேவர்ேளாே நாம்
ைகிமைக்குச் தசல்லும்போது, தவள்மளக் ேல் நைக்குக்
கிமடக்கும், கிறிஸ்துவில் தவற்றி தேற்பறாம்.
ஆட்டுக்குட்டியின் திருைண விருந்து ைற்றும் ேைபைாேத்தின்
அமனத்து சந்ப ாஷங்ேமளயும் அனுேவிப்போம்.
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நைக்கு ஒரு புதிய தேயர், நித்தியைான, சரியான அமடயாளம்
இருக்கும், அது ஒரு தேயர், ஏதனன்றால் நாம்
ஒவ்தவாருவரும் னித்துவைானவர்ேள்.
நாம்
ஒவ்தவாருவரும்
நம்மில்
ஒரு
நேர்,
பநசிக்ேப்ேடுவார்ேள்,
13 வது வசனத்தில் நம்முமடய
ப வன் தசால்லும்போது அது குறிக்ேப்ேடுகிறது, “Antipas, My
witness.” “Antipas, My faithful one who was killed among you.”
ேர்த் ர் ம்முமடயவர்ேமள அறிவார்.
மூைம், உைேம்
த ாடங்குவ ற்கு முன்பு அவர் ஆட்டுக்குட்டியின் வாழ்க்மே
புத் ேத்தில் எழுதிய தேயைாே இருக்ேைாம்.
எனபவ, தேர்ேமு சமே ஒரு தநருக்ேடிமய எதிர்தோண்டது.
ப வாையம், கிறிஸ்துமவப் பிடித்துக் தோண்டது, நல்ை
போட்ோட்மடக் ேமடப்பிடித் து, ஆனால் அவற்றில் உைேம்
இருந் து.
ப வாையத்தில், “ைனந்திரும்புங்ேள்.
உைே சைைசத்ம
நீக்குங்ேள் அல்ைது உங்ேள் சமே மீது போமை அறிவிக்கும்
ப வனின்
ஒரு
ேயங்ேைைான
ய ார்த் த்ம
எதிர்ோர்க்ேைாம்.”
என்ன ஒரு எச்சரிக்மே – சமே உைேத்ம பநசிக்கிறது!
கிறிஸ்துமவ
விசுவாசிக்கிறவங்ேளுக்கு
ேர்த் ர்
வாக்குத் த் ம்
அளிக்கிறார் என்ேம உண்மையாேபவ
அறிந்துதோள்வது நைக்கு எவ்வளவு தேரிய ஆசீர்வா ம்.
நைக்கு ஒரு தஜயங்தோள்கிறவன் ேல் ைற்றும் அமனத்து
நித்திய சந்ப ாஷங்ேளுக்கும் அனுைதி இருக்கும்; நைக்கு
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ைட்டுபை
இருக்கும்
அறியப்ேடுபவாம்.

ஒரு

நாைத்துடன்

நாம்
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